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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
7709 Reial decret 477/2013, de 21 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

1619/2011, de 14 de novembre, pel qual s’estableix el nou règim 
d’equivalències dels estudis i les titulacions de ciències eclesiàstiques de 
nivell universitari respecte dels títols universitaris oficials espanyols, en 
compliment del que disposa l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 3 
de gener de 1979 sobre ensenyaments i assumptes culturals.

L’Estat espanyol, en virtut de l’Acord de 3 de gener de 1979 amb la Santa Seu sobre 
ensenyament i assumptes culturals, va reconeixent efectes civils a les titulacions 
eclesiàstiques expedides per universitats i altres centres de l’Església catòlica. En 
aplicació d’aquest Acord es va dictar el Reial decret 3/1995, de 13 de gener, pel qual es 
dóna compliment al que disposa l’esmentat Acord en matèria d’estudis i titulacions de 
ciències eclesiàstiques de nivell universitari.

La implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i la declaració de 
Bolonya han dut a una reforma dels títols universitaris oficials de conformitat amb la nova 
estructura universitària que preveu l’article 37 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, i desplegada pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel 
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Aquesta reforma ha 
fet necessari renovar el règim de reconeixement d’efectes civils dels títols eclesiàstics de 
l’Església catòlica mitjançant el Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’estableix el nou règim d’equivalències dels estudis i les titulacions de ciències 
eclesiàstiques de nivell universitari respecte dels títols universitaris oficials espanyols, en 
compliment del que disposa l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 3 de gener de 
1979 sobre ensenyaments i afers culturals.

Tanmateix, el Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, deroga l’anterior de 1995 i 
el seu règim transitori només recull el reconeixement civil dels antics títols eclesiàstics de 
Diplomatus fins al 30 de setembre de 2015. Aquesta regulació genera a partir de la seva 
entrada en vigor un problema en la tramitació de sol·licituds de reconeixement d’efectes 
civils respecte als títols de Baccalaureatus i Licenciatus no adaptats a l’EEES, ja que si bé 
en teoria se’ls pot aplicar la nova ordenació, no és possible el reconeixement d’efectes 
civils perquè no satisfan els requisits formals que s’estableixen. Aquesta modificació 
normativa pretén solucionar aquest problema pràctic.

S’ha de tenir en compte que l’adaptació progressiva dels títols eclesiàstics de 
l’Església catòlica a l’EEES no ha culminat fins al present curs 2012-2013, per la qual 
cosa fins al curs acadèmic 2011-2012 s’ha pogut mantenir oberta en els centres i les 
facultats eclesiàstiques l’oferta de places de nou ingrés de conformitat amb plans d’estudis 
no adaptats a l’EEES. En conseqüència, atès que els plans d’estudis eclesiàstics de 
Baccalaureatus i Licenciatus s’organitzen en cinc i set cursos acadèmics, respectivament, 
fins a almenys l’any 2017 poden sortir titulats de conformitat amb l’ordenació universitària 
anterior, el reconeixement civil de la qual, a l’empara de l’anterior Reial decret 3/1995, de 
13 de gener, no resulta possible en haver quedat derogada aquesta norma i preveure 
l’actual només un termini transitori per al cas dels títols de Diplomatus.

En atenció al que s’exposa, es fa necessari modificar aquest règim transitori per 
incloure, juntament amb els títols de Diplomatus, els títols de Baccalaureatus i Licenciatus 
no adaptats a l’EEES. A més, convé ampliar la referència temporal de 30 de setembre de 
2015 que fixa la redacció inicial del Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, de 
manera que hi hagi temps per a les promocions actuals d’estudiants per culminar els seus 
estudis i poder sol·licitar el reconeixement d’efectes civils dels seus títols.
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Per assolir aquest objectiu, se suprimeixen les disposicions transitòries primera i 
segona de la norma, que se substitueixen per una nova disposició transitòria única que 
recull la possibilitat de reconèixer civilment, de conformitat amb el Reial decret 3/1995, de 
13 de gener, tots els títols no adaptats a l’EEES els estudis dels quals es van iniciar en el 
seu període de vigència.

Finalment, escoltada l’autoritat competent de l’Església a Espanya, s’aprofita aquesta 
reforma per actualitzar l’annex II del Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, als 
efectes d’incloure en la relació de facultats de ciències eclesiàstiques de l’Església 
catòlica a Espanya dos nous centres.

Aquest Reial decret ha estat informat pel Consell d’Universitats, per la Conferència 
General de Política Universitària, pel Ministeri de Justícia i pel Ministeri d’Afers Exteriors i 
Cooperació.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 21 
de juny de 2013,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’estableix el nou règim d’equivalències dels estudis i titulacions de ciències 
eclesiàstiques de nivell universitari respecte dels títols universitaris oficials espanyols, 
en compliment del que disposa l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 3 de 
gener de 1979 sobre ensenyament i afers culturals.

El Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, pel qual s’estableix el nou règim 
d’equivalències dels estudis i titulacions de ciències eclesiàstiques de nivell universitari 
respecte dels títols universitaris oficials espanyols, en compliment del que disposa l’Acord 
entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 3 de gener de 1979 sobre ensenyaments i afers 
culturals, es modifica en els termes següents:

U. Se suprimeixen les disposicions transitòries primera i segona que queden 
substituïdes per la següent:

«Disposició transitòria única. Estudis anteriors.

1. Els qui a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret hagin completat ja estudis 
conduents a l’obtenció d’un títol eclesiàstic susceptible de reconeixement d’efectes 
civils respecte dels títols universitaris espanyols de diplomat i llicenciat, de 
conformitat amb el que estableix el Reial decret 3/1995, de 13 de gener, poden 
sol·licitar l’obtenció de l’esmentat reconeixement en els termes que estableix 
aquesta última norma.

2. Els qui a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret hagin iniciat estudis 
conduents a l’obtenció d’un títol eclesiàstic susceptible de reconeixement d’efectes 
civils respecte dels títols universitaris espanyols de diplomat i llicenciat, de 
conformitat amb el que estableix el Reial decret 3/1995, de 13 de gener, poden 
sol·licitar l’esmentat reconeixement en els termes que estableix aquesta última 
norma en el termini màxim de dos anys, comptats des del moment de l’obtenció del 
títol eclesiàstic corresponent.»

Dos. La disposició derogatòria única queda redactada de la manera següent:

«Disposició derogatòria única. Derogació del Reial decret 3/1995, de 13 de gener.

Queda derogat el Reial decret 3/1995, de 13 de gener, pel qual es dóna 
compliment al que disposa l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre 
ensenyament i assumptes culturals en matèria d’estudis i titulacions de ciències 
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eclesiàstiques de nivell universitari, sens perjudici del que disposa la disposició 
transitòria única d’aquest Reial decret.»

Disposició final primera. Actualització de l’annex II del Reial decret 1619/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’estableix el nou règim d’equivalències dels estudis i titulacions 
de ciències eclesiàstiques de nivell universitari respecte dels títols universitaris oficials 
espanyols, en compliment del que disposa l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa 
Seu de 3 de gener de 1979 sobre ensenyament i afers culturals.

S’actualitza l’annex II del Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, i s’inclou en la 
relació de facultats de ciències eclesiàstiques de l’Església catòlica a Espanya els centres 
següents:

I. Facultats de Teologia Catòlica.

10. Facultat de Teologia «San Esteban» dels PP Dominics de Salamanca.

III. Facultats de Dret Canònic.

5. Facultat de Dret Canònic «San Vicente Mártir» de la Universitat Catòlica de 
València «San Vicente Mártir».

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 21 de juny de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre de d’Educació, Cultura i Esport,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
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